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Eliška Hájková se pro svou bakalářskou práci rozhodla zacílit pozornost na vcelku zajímavý 

současný fenomén: řemeslné trhy. Pokusila se o etnografickou studii tohoto prostředí, tedy 

o holistické nahlédnutí toho, jak trhy fungují a jakými prostředky se vztahují k tomu, co jejich 

aktéři sami označují jako „tradici“. První část záměru se autorce víceméně zdařila, druhá se 

však z textu jaksi vytratila už v prvních pasážích, kde je deklarováno zacílení de facto jen na 

typologie a popisy jednání aktérů (především prodejců) a chodu vlastních trhů (s. 3). Oproti 

v názvu naznačené konstrukci tradice prostřednictvím řemeslných trhů autorka volí též jiný 

interpretační rámec: teorie směny (Mauss 1999, Pargač 2005) a material culture (Appadurai 

1986, Miller 1998). 

 Tímto směrem orientuje také Teoretickou část (s. 5-15) své práce, kde vcelku 

systematicky představuje výše uvedená teoretická východiska a následně i některé 

významné studie, které se především problematice trhů věnují (De La Pradelle 2006, Hirth 

2009 aj.). Co do počtu i relevance titulů tak buduje vcelku kvalitní odborné zázemí (jakkoli by 

si zasloužilo důkladnější promyšlení) pro vlastní výzkumný projekt. Ten popisuje v dalším 

oddíle (Metodologická část, s. 16-24), který je reformulací písemné části SVIP (kromě 

struktury textu k tomu odkazuje i pozůstatek budoucího času na s. 21). Popis použitých 

postupů je až na drobné zmatení v pojmech „terénní poznámky“ a „jotting“ (s. 19) a opravdu 

velmi strohý nástin analytických postupů (s. 21) vcelku v pořádku, byť bych při použití 

etnografického výzkumu z pozic insidera očekávala hlubší reflexi výzkumu. Zajímalo by mně, 

zda zmíněných sedm trhů (s. 20) autorka navštívila v průběhu svého výzkumu jako prodejce, 

či zda je to celkový počet všech trhů, jež byly předmětem výzkumu. S ohledem na možnost 

důkladné analýzy dat by byla na místě podrobnější pasportizace (např. věk – srv. s. 29n, 

kvalifikace vzhledem k řemeslu atp.). 

 Jádrem práce je Empirická část (s. 25-61), kde se autorka soustředí primárně na popis 

současných řemeslných trhů v Praze a okolí – jejich typologii dle několika kritérií a dále popis 

předmětů, aktérů a aktivit s trhy souvisejících. Na základě tohoto popisu pak autorka 

modeluje „jeden den na trhu“ z pohledu tří typů prodejců a následně se soustředí na sociální 

interakce, jež se na trzích odehrávají. Závěr Empirické části je pak věnován návratu 

k Teoretické části – autorka diskutuje různé podoby směny, jež se na trzích vyskytují. Ačkoli 

autorka k tématu přistupuje poctivě a snaží se postihnout vše, co s trhy jakkoli souvisí, textu 

přeci jen jeden klíčový rozměr chybí: autorka totiž dané prostředí, aktivity a aktéry 

neproblematizuje. Neklade si otázky. Nepátrá po interpretaci vysledovaných jevů. Tak se 

třeba hned v typologii trhů dočítáme o specifickém typu: „nezávislém trhu“. Proč je popsaný 

trh označen jako nezávislý, tj. vůči komu a čemu je nezávislý, už autorka nevysvětluje. 

Vymezuje ovšem tento trh tak, že „reaguje na současné požadavky“ (s. 29). Ostatní trhy snad 

ne? Též se koná v „zajímavých“ prostorech (ibid.). Co to znamená? Nemůže být třeba 

náměstí také zajímavé? V závěru pak tyto teze opakuje a přidává, že na „nezávislých trzích“ 

nenosí prodejci kostýmy (s. 62). Nelze ale považovat třeba prodej v nabízeném oblečení za 

kostým? Nebo je snad kostýmem pouze onen diskutovaný „dobový“ oděv? Mimochodem – 

třeba právě na příkladu kladení a naplňování požadavku „dobovosti“ mohla autorka skvěle 

interpretovat konstrukci tradice prostřednictvím řemeslných trhů, ovšem i zde zůstalo jen u 



popisu (s. 39n) – namísto diskuze pojmů jako tradice, tradiční či lidový oděv se obrací 

k vymezení v Ottově slovníku naučném. I v dalších interpretacích je autorka skoupá. Pokud ji 

zajímá především otázka směny resp. toho, jakých podob může směna na trhu nabývat, 

uvítala bych třeba hlubší rozpracování sociální sítí řemeslníků – prodejců, či třeba toho, jak 

trhy slouží k navazování dalších obchodních kontaktů (srv. s. 52n – tato rovina interakce 

podle mého názoru nesouvisí s pojetím trhů jako „společenských a kulturních akcí“) atp. K 

hlubší interpretaci autorka nedochází ani v Závěru (s. 62-64), který je v podstatě stručným 

shrnutím předchozího oddílu práce.  

 Z formálního hlediska je práce odvedena velmi pečlivě pokud jde o strukturu a 

grafickou podobu práce. Drobné nedostatky lze shledat ve způsobu odkazování na literaturu 

(např. s. 8n), větší pak v interpunkci. Obrazové příloze by prospěl širší záběr než jen na tvar 

stánku.  

 

Závěrem. Eliška Hájková si pro svou bakalářskou práci zvolila aktuální a relevantní téma, 

které opřela o dobré teoretické zázemí a zpracovala prostřednictvím vlastního empirického 

výzkumu. Ten vyústil v text, který je slušnou deskripcí současných řemeslných trhů, méně už 

jejich interpretací, ať už z jakéhokoliv pohledu. Bakalářskou práci Elišky Hájkové doporučuji 

k obhajobě a s přihlédnutím k pečlivosti odvedené práce ji navrhuji hodnotit ještě jako velmi 

dobrou.  
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